
 

 
INSTRUÇÕES: 

1. As solicitações de divulgação devem ser encaminhadas para o e-mail ascom@unir.br com, pelo menos, 48 
horas de antecedência. 

2. As solicitações de divulgação serão avaliadas conforme a pertinência do tema de interesse do público interno 
e externo.  

3. Os contatos com a ASCOM devem ser feitos através do e-mail ascom@unir.br ou telefone (69) 2182-2016. 
4. Os departamentos/setores da instituição que ainda não utilizam e-mail institucional e/ou não dispõem de 

portal eletrônico devem solicitar a criação de e-mail e/ou portal eletrônico junto à Diretoria de Tecnologia de 
Informação (DTI) através do e-mail desenvolvimento@unir.br. 

 

O QUÊ? (o que é o evento/atividade) 

Curso Teórico Declaração Imposto de Renda da Pessoa Física 2018/2017. 

QUEM? (quem promoveu/promoverá o evento/atividade) 

        Departamento/ Unidade/Campus: Ciências Contábeis/Cacoal/Professor Francisco Gonçalves Quiles 

 

QUANDO? (quando aconteceu/acontecerá o evento/atividade - data) 

09 e 10/03/2018 
 

COMO? (como aconteceu/acontecerá o evento/atividade) 

Esclarecer aos participantes do curso quem deve e quem não deve declarar; o que deve ou não ser declarado e 
regras; os rendimentos; como escolher o tipo de declaração; como deduzir o imposto de renda; gastos ou 
recebimentos de imóveis; como pagar ou parcelar o imposto; como declarar financiamentos e afins; declarando 
quitações, vendas e doações; consórcios/ vendas/ reformas de imóveis; declarando imóveis, doações e aluguéis; 
Declaração de aluguel e condomínio; como declarar seu carro e leasing; veículo roubado ou perdido e ações; 
Investimentos; Deduzindo por meio dos gastos com saúde; Abatendo imposto com PGBL; Como declarar bens do 
inventário; Declaração de brasileiros no exterior; Para quem recebe rendimentos no Brasil. 
 
O curso será desenvolvido com base em exposição teórica do tema, subsidiado por recursos audiovisual, bem como 
com material de apoio em formato PDF fornecido aos participantes. Apresentação de casos práticos para elucidar 
situações do dia a dia relacionadas aos fatos geradores da obrigação tributária principal ou patrimonial, de acordo 
com o 1º do art. 113 do Código Tributário Nacional: “é aquela que surge com a ocorrência do fato gerador, tem por 
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A 
obrigação tributária principal implica entrega de dinheiro ao Estado”, como por exemplo, o Imposto de Renda a 
recolher. 
 
Será abordado acerca da obrigação tributária acessória ou não-patrimonial, a qual conforme descrita no 2º do 
mesmo art. 113, decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela 
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, pressupondo a realização de atos que 
auxiliem a Administração Tributária na fiscalização dos tributos, como por exemplo, a emissão da Declaração de 
Imposto de Renda Pessoa Física. 
 
Haverá interação entre palestrante e participantes, visando dirimir dúvidas e proporcionar um ambiente dinâmico. 
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ONDE? (local em que aconteceu/acontecerá o evento/atividade) 

Auditório da Biblioteca 
 

POR QUÊ? (justificativa para o evento/atividade) 

Nem todos os contribuintes são obrigados a apresentar a declaração de ajuste anual de imposto de renda, 

considerando a necessidade de racionalizar a administração do imposto e facilitar o cumprimento da obrigação 

tributária. Todavia, a Receita Federal estabelece critérios para determinação da obrigatoriedade da apresentação da 

declaração de ajuste anual, de modo que, os contribuintes enquadrados em pelo menos um dos critérios 

relacionados, estará obrigado a apresentar declaração de ajuste anual até a data de 30 de abril do ano 

subsequente. 

Dentre os critérios estabelecidos tem-se: 

1. Recebimento de rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma supere o valor estabelecido pela 

Receita Federal ou recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma 

também foi superior aos valores estabelecidos. 

2. Obteve, em qualquer mês, ganho de capital (tributável ou isento por conta da compra posterior em até 

180 dias) na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de 

valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. 

3. Relativamente à atividade rural: 

a) Obteve receita bruta em valor superior aos valores estabelecidos. 
b) Pretenda compensar, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário. 

4. Teve a posse ou a propriedade, de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior aos valores 

estabelecidos. 

5. Passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nesta condição se encontrava em 31 de 

dezembro. 

Deveras, o curso ora em voga, justifica-se diante da importância do tema e das diversas situações que enseja 
conhecimento para proceder de forma correta e segura quanto a apresentação da declaração de ajuste perante a 
Receita Federal. Comumente, tende a contribuir para com o conhecimento teórico, aspecto jurídico inerente ao 
imposto sobre a renda, proporcionando aos participantes qualificação técnica-profissional. 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
 

CONTATO ( adicionar nome, número do telefone e e-mail do(a) entrevistado(a)) 

 
Professor Sidney dos Reis – telefone: 9-8459-9569 – sidney@unir.br 
Professora Ellen Cristina de Matos – telefone: 9-8115-3518 – ellen_dematos@unir.br 
Professora Suzenir Aguiar da Silva – telefone: 9-8432-9426 – suzi@unir.br  
 
 
 
 

OBSERVAÇÃO:  
PROGRAMAÇÃO, FOLDER, CARTAZ, BANNER, EDITAL, FOTOS, FORMULÁRIOS, 
ENTRE OUTROS DOCUMENTOS, DEVEM SER ANEXADOS AO E-MAIL, FORA 
DESTE FORMULÁRIO. 
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